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МОЄ МІСТО

ХМІЛЬНИК
Інформаційний бюлетень міської ради

Відкритий лист міського голови
Сергія Редчика

Зі святом вас,
шановні лікарі!

Шановні сільські голови, секретарі сільських
рад, виконувачі обов’язки сільських голів,
активні мешканці міста та сіл майбутньої
багатоскладової Хмільницької міської
об’єднаної територіальної громади!

Цьогоріч 21 червня ми маємо
добру нагоду шанобливо привітати із
професійним святом медичних працівників
міської об’єднаної територіальної громади.
Ви – на передовій нашого життя і в
епіцентрі соціального добробуту людини. Попри втому і власний неспокій щораз
поспішаєте на порятунок нам, щоб втамувати недугу, стишити біль, подати руку
рятівної допомоги…
Прийміть мої щирі вітання й низький
уклін за тепло щирих поглядів, за добре
слово підтримки й уваги, за серце, відкрите
до людських потреб і прохань.
Сердечно дякую
за сумлінну і
відповідальну працю в галузі охорони
здоров’я, за компетентність, чуйність,
здатність вислухати, підтримати і допомогти усім, хто звертається до вас за допомогою, порадою чи консультацією.
Нехай Бог вас завжди тримає у своїй
благодаті і посилає добре здоров’я на увесь
життєвий вік.
Будьте шановані людьми та завжди
успішні у своїй почесній професії!
Зі святом!
			
З повагою
			
Міський голова		
			
Сергій РЕДЧИК
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УХВАЛЕНО
ЗВЕРНЕННЯ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ
ХМІЛЬНИКА ЦЕНТРОМ
СУБРЕГІОНАЛЬНОГО
РІВНЯ

Розповсюджується безкоштовно

Наближається до завершення реформування базового і районного рівнів адміністративнотериторіального
устрою.
Уряд
затвердив
перспективні плани формування територій спроможних громад, території територіальних громад
та визначив адмінцентри. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 року
№512 до складу Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади, крім м.Хмільника та
с.Соколова, мають увійти територіальні громади ще 10-ти сільських рад Хмільницького району та 4-х сільських рад Літинського району.
12 червня цього року Уряд схвалив проєкт постанови
Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів,
який вже зареєстрований у Парламенті та очікує якнайшвидшого прийняття. У цьому проєкті центром майбутнього
району субрегіонального рівня територій Хмільницького
району, Хмільницької міської ОТГ, Козятинського району,
м.Козятина, Калинівського району, Калинівської міської ОТГ
визначено місто обласного значення Хмільник.
Нова система адміністративно-територіального устрою
базового рівня ставить перед місцевими владами нові завдання та виклики щодо створення і підтримки повноцінного
життєвого середовища для громадян, надання високоякісних
та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на відповідній території,
узгодження інтересів усіх територіальних громад у нових
реаліях суспільного життя. Отже, на часі - налагодження
співпраці громад всередині ОТГ в умовах прийнятого Перспективного плану.
Саме тому як очільник Хмільницької міської ОТГ я
ініціюю проведення консультацій з актуальних питань розвитку територіальних громад, що мають увійти до складу
Хмільницької міської ОТГ з адміністративним центром у
м.Хмільнику, для залучення до попереднього обговорення
широкого кола зацікавлених сторін, вироблення узгодженої
позиції щодо забезпечення збалансованого соціальноекономічного розвитку територіальних громад.
Переконаний, що сьогодні кожен керманич громади розуміє свою відповідальність перед мешканцями за
майбутнє довіреної територіальної громади.
Тож закликаю до предметної розмови та конструк-
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• Особистості

тивного діалогу сільських голів, секретарів сільських рад,
виконувачів обов’язки сільських голів, активних мешканців
міста та сіл майбутньої багатоскладової Хмільницької
міської ОТГ.
Сподіваюся, що в ході такої зустрічі ми обговоримо переваги та перспективні напрямки кожної території, заслухаємо
пропозиції представників сільських громад та за результатами вивчимо і напрацюємо першочергові пріоритетні заходи, які в подальшому мають стати основою для розробки
Стратегії розвитку Хмільницької міської ОТГ до 2027 року,
цільових програм та проєктів з урахуванням інтересів і
специфіки розвитку окремих територій.
З метою напрацювання проблематики та перспективних напрямків розвитку Хмільницької міської ОТГ просимо
підготувати та надати першочергові для сільської громади
проблеми в порядку їхньої пріоритетності.
У зв’язку з важливістю обговорення окреслених
вище питань та стислими строками щодо подання
відповідних пропозицій запрошую Вас особисто взяти
участь у робочій зустрічі, яка відбудеться 2 липня о
10.00 год. за адресою: м.Хмільник, вул.Столярчука, 10,
Хмільницька міська рада, конференц-зал (4-й поверх).
Сподіваємося на Вашу активну участь у заході та
висловлюємо надію на подальшу плідну співпрацю для збалансованого розвитку наших громад.
				
З повагою
				
Міський голова
				
Сергій РЕДЧИК
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БОРИС
КУЛЬЧИЦЬКИЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА
ЗАНЕСЕННЯ ДО КНИГИ
«ГОРДІСТЬ ХМІЛЬНИКА»

Більше цікавих новин - на сайті міста ekhmilnyk.gov.ua та у
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На сесії міської ради

Ухвалено звернення про визначення
Хмільника центром субрегіонального рівня
2 червня під головуванням
міського голови Сергія Редчика відбулася позачергова 77 сесія
міської ради 7 скликання. У роботі
сесії взяли участь 23 депутати
міської ради. На порядок денний
було винесено одне питання: про
звернення депутатів Хмільницької
міської ради до усіх владних
інституцій країни щодо визначення
міста обласного значення Хмільника
центром субрегіонального (районного) рівня територій Хмільницького
району,
Хмільницької
міської
об’єднаної територіальної громади,
Козятинського району, м.Козятина,
Калинівського району, Калинівської
міської ОТГ.
Доповідачем з цього питання був секретар міської ради Павло Крепкий, який
зазначив, що реформа децентралізації
влади і місцевого самоврядування в
Україні була зосереджена на першому
рівні – об’єднанні територіальних громад сільських, селищних, міських рад.
Після обговорення на місцях затверджено перспективні плани формування
територій громад областей.
Наразі триває процес формуван-

ня адміністративно – територіальних
одиниць субрегіонального (районного)
рівня, тобто нового районного поділу.
Щодо поділу на райони Вінницької
області від самого початку були різні
варіанти: декілька – на п’ять районів,
декілька – на три райони.
Доповідач
повідомив,
що
напередодні сесії 2 червня 2020 року
у першій половині дня керівники
міської ради взяли участь в онлайн
засіданні міжвідомчої регіональної
робочої групи з підготовки пропозицій
щодо адміністративно-територіального
устрою базового та районного рівнів
Вінницької області, яку проводив голова Вінницької обласної державної
адміністрації
Владислав
Скальський. Під час засідання робоча група
розглянула варіанти щодо утворення
адміністративно-територіального
устрою субрегіонального (районного)
рівня Вінницької області. Найбільшу
дискусію викликав, так званий, Північний
регіон області: території Хмільницького
району, Хмільницької міської ОТГ,
Козятинського району, м. Козятина,
Калинівського району, Калинівської
міської ОТГ, а також визначення його

центру – у Хмільнику, Козятині чи
Калинівці. Робоча група після тривалого обговорення і заслуховування усіх
точок зору підтримала варіант поділу
областей на п’ять районів, у тому числі
– Хмільницький. Свої пропозиції робоча група подасть на розгляд Кабінету
Міністрів України, який має прийняти
остаточне рішення щодо поділу районного рівня в області.
Міський голова Сергій Редчик зауважив, що поки остаточне рішення не
прийнято, міська рада має офіційно
заявити свою принципову позицію з
цього вкрай важливого питання і звернутися до Офісу Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів
України,
Міністерства
регіонального
розвитку
громад
та територій, Вінницької обласної
державної адміністрації щодо активного сприяння і допомоги у визначенні
міста обласного значення Хмільника
центром субрегіонального (районного)
рівня територій Хмільницького району,
Хмільницької міської ОТГ, Козятинського району, м. Козятина, Калинівського
району, Калинівської міської ОТГ.
Ця пропозиція виходить з інтересів

1 липня - 78 сесія міської ради
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територіальних громад, що увійшли до
проекту, так званого, Північного району та перспектив подальшого розвитку
бальнеологічного курорту державного
значення – міста Хмільника.
Ми розуміємо, що дотримання всіх
стандартів, норм, рекомендацій не в
усіх випадках є можливим з огляду на
різні фактори (географічні, суспільноекономічні, історичні тощо). Але це
рішення є дуже важливим і, можливо,
доленосним, не лише для «Північного
регіону» Вінницької області, а й для
Вінниччини та України загалом.
Потужна
Хмільницька
міська
об’єднана
територіальна
громада,
адміністративним центром якої є місто
обласного значення Хмільник (з 1979
року), яке відповідно до Закону України
«Про оголошення природних територій
м. Хмільника Вінницької області курортом державного значення» має статус міста-курорту, має усі шанси стати
успішним центром субрегіонального
рівня.
Обговоривши це актуальне і вкрай
важливе питання депутати міської ради
одноголосно ухвалили проект рішення,
зі змінами.

До відома депутатів

Відповідно до розпорядження міського голови С.Б.Редчика 1 липня 2020 року о 10.00 год. у залі засідань міської ради /2 поверх/
відбудеться чергова 78 сесія міської ради 7 скликання. На розгляд сесії виносяться наступні питання:

- Про звіт щодо здійснення державної
регуляторної
політики виконавчими органами
Хмільницької міської ради за 2019 рік;
- Про зняття з контролю рішень міської ради
7 скликання;
- Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та
партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ
на 2019 -2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії
міської ради 7 скликання № 1701 від 19.10.2018
року (зі змінами);
- Про внесення змін до рішення 53 сесії міської
ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1702 «Про
Порядки використання коштів місцевого бюджету,
передбачених на фінансування заходів Програми
сприяння розвитку місцевого самоврядування та
партнерських відносин Хмільницької міської ОТГ на
2019-2021 роки», (зі змінами);
- Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів на території
населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади;
- Про затвердження параметрів Бюджету
участі на 2021 рік та прогнозних обсягів Бюджету
участі на 2022 – 2023 роки;
- Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та
партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ
на 2019 -2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії
міської ради 7 скликання № 1701 від 19.10.2018
року (зі змінами);
- Про внесення змін до загальної структури
виконавчих органів Хмільницької міської ради та
штатного розпису працівників виконавчих органів
міської ради (зі змінами), затвердження Положення;
- Про затвердження Порядку розгляду
електронної петиції, адресованої Хмільницькій
міській раді Вінницької області;
- Про звіт директора КП «Хмільникводоканал»
про роботу підприємства за 2019 рік;
- Про звіт начальника КП «Хмільницька ЖЕК»
про роботу підприємства за 2019 рік;
Про
звіт
начальника
КП
«Хмільниккомунсервіс» про роботу підприємства
за 2019 рік;
- Про виконання у 2019 році Програми утримання дорожнього господарства Хмільницької
міської об’єднаної територіальної громади на
2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії
міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256
(зі змінами);
- Про виконання у 2019 році Програми забезпечення населення Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади якісною питною водою
на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії
міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року № 979
(зі змінами);
- Про виконання у 2019 році Програми
підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській
об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7
скликання від 08.12.2017р. №1255 (зі змінами);
- Про виконання у 2019 році Програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021 роки,
затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами);
- Про виконання у 2019 році міської цільової

Програми регулювання земельних відносин та
управління комунальною власністю у Хмільницькій
міській об’єднаній територіальній громаді на 20172020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської
ради 7 скликання від 27.12.2016 року №674 (зі
змінами);
- Про погодження штатного розпису комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс»;
- Про передачу КП «Хмільниккомунсервіс»
капітальних інвестицій в основні засоби від
управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Про внесення змін до штатного розпису
адмінперсоналу та інженерно-технічних працівників
КП «Хмільниккомунсервіс»;
- Про внесення змін до рішення 14 сесії міської
ради 6 скликання від 29.09. 2011 року №312 «Про
визначення балансоутримувача майна»;
- Про передачу капітальних інвестицій в
основні засоби від управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради;
- Про погодження штатного розпису комунального
підприємства
«Хмільникводоканал»
Хмільницької міської ради;
- Про під’їзну дорогу до місця видалення
відходів;
- Про приватизацію об’єкта комунальної
власності;
- Про погодження КП «Хмільницька ЖЕК» отримання овердрафтового кредиту;
- Про погодження КП «Хмільникводоканал»
Хмільницької міської ради отримання овердрафтового кредиту;
- Про внесення змін до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської
об’єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування міської цільової Програми
регулювання земельних відносин та управління
комунальною власністю у Хмільницькій міській
об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020
роки (зі змінами);
- Про внесення змін до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської
об’єднаної територіальної громади, передбачених
на фінансування Програми утримання дорожнього господарства Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2018-2020 роки (зі
змінами);
- Про внесення змін до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської
об’єднаної територіальної громади, передбачених
на фінансування Програми забезпечення населення Хмільницької міської об’єднаної територіальної
громади якісною питною водою на 2013-2020 роки
(зі змінами);
- Про внесення змін та доповнень до міської
цільової
Програми регулювання
земельних
відносин та управління комунальною власністю
у Хмільницькій міській об’єднаній територіальній
громаді на 2017-2020 роки (зі змінами);
- Про внесення змін до статутного капіталу КП
«Хмільникводоканал»;
- Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021 роки,
затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами);
- Про внесення змін та доповнень до Програ-

ми забезпечення населення Хмільницької міської
об’єднаної територіальної громади якісною питною
водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34
сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року
№ 979 (зі змінами);
- Про внесення змін до Порядку організації
харчування в закладах освіти Хмільницької міської
об’єднаної територіальної громади у новій редакції,
затвердженого рішення 59 сесії міської ради 7 скликання від 14.01.2019р. №1885;
- Про хід виконання Програми розвитку освіти
Хмільницької міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки за 2019 рік;
- Про хід виконання у 2019 році Програми
розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій
міській об’єднаній територіальній громаді на 20192021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської
ради 7 скликання від 19.10.2018
р. № 1705 (зі
змінами);
- Про внесення змін в рішення 36 сесії міської
ради 7 скликання від 22.05.2017 р. №912 «Про встановлення плати за копіювання та друк документів,
що надаються за запитом на інформацію»;
- Про виконання комплексної програми «Добро» на 2018-2020 рр. (зі змінами) за 2019 рік;
- Про виконання комплексної програми
підтримки учасників Антитерористичної операції,
операції об’єднаних сил, осіб, які беруть(брали)
участь у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях та членів їхніх
сімей – мешканців Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2018-2020 рр.» (зі
змінами)за 2019 рік;
- Про внесення змін та доповнень до “Міської
цільової програми розроблення містобудівної і
проектної документації та ведення містобудівного
кадастру у Хмільницькій міській об’єднаній
територіальній громаді на 2017-2020 роки”;
- Про розроблення містобудівної документації
– “Плану
зонування території
с. Соколова
Хмільницької міської об’єднаної територіальної
громади”;
- Про внесення змін та доповнень до “Міської
цільової програми розроблення містобудівної і
проектної документації та ведення містобудівного
кадастру у Хмільницькій міській об’єднаній
територіальній громаді на 2017-2020 роки”;
- Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету
Хмільницької міської об’єднаної територіальної
громади,
передбачених
на
фінансування
заходів Міської цільової програми розроблення
містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмільницькій міській
об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020
роки (зі змінами);
- Про хід виконання у 2019 році міської цільової
програми розроблення містобудівної і проектної
документації та ведення містобудівного кадастру
у Хмільницькій міській об’єднаній територіальній
громаді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня
2016 року №647;
- Про хід виконання у 2019 році міської
цільової програми збереження та використання
об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській
об’єднаній територіальній громади на 2016-2020
роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7

скликання від 04 грудня 2015 року №42;
- Про розгляд заяви Коваля В.П. щодо надання згоди на забудову земельної ділянки;
- Про хід виконання у 2019 році Програми
підтримки сім’ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків та попередження
торгівлі людьми Хмільницької міської ОТГ на 20192021 роки, (зі змінами);
- Про виконання «Міської програми розвитку
культури та духовного відродження Хмільницької
міської об’єднаної територіальної громади на 20192021 роки за 2019 рік, затвердженої рішенням
53сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.
№1695, (зі змінами);
- Про внесення змін до Комплексної оборонноправоохоронної програми на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільницька міська об’єднана територіальна
громада – взаємна відповідальність влади та громади», затвердженої рішенням 19 сесії міської ради
7 скликання від 05.08.2016р. №451 (зі змінами);
- Про хід виконання у 2019 році Комплексної
програми
захисту
населення
і
територій
Хмільницької міської ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 – 2021 роки,
затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р №1700 (зі змінами);
- Про хід виконання у 2019 році Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності на території
Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням
36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017 р
№902 (зі змінами);
- Про хід виконання у 2019 році Комплексної
оборонно-правоохоронної програми на 2016-2020
роки «Безпечна Хмільницька міська об’єднана
територіальна громада – взаємна відповідальність
влади та громади», затвердженої рішенням 19 сесії
міської ради 7 скликання від 5.08.2016 року №451
(зі змінами);
- Про хід виконання у 2019 році комплексної
Програми мобілізаційної
підготовки
та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням
військового обов’язку, призовом громадян України
на військову службу до лав Збройних Сил України
та інших військових формувань, на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р №1281 (зі змінами);
- Про внесення змін до рішення 36 сесії
міської ради 7 скликання від 19 травня 2017р.
№902 «Про затвердження Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх
форм власності на території Хмільницької міської
об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2021
роки» (зі змінами);
- Про визначення ПП «Еліт Версаль» податковим агентом зі справляння туристичного збору;
- Про затвердження звіту про виконання бюджету Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади за І квартал 2020 р.;
- Про внесення змін до рішення 68 сесії міської
ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391
«Про бюджет Хмільницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами);
- Про встановлення податку на майно на 2021 рік;
- Про встановлення єдиного податку на 2021 рік;
- Про встановлення туристичного збору на
2021рік;
- Земельні питання.

Адаптивний карантин

Ми всі хочемо, щоб
санаторії працювали

Ситуація із пандемією коронавірусу неочікувано і вимушено поставила
на паузу санаторно-курортні заклади у Хмільнику. За рішенням міської
Комісії з ТЕБ та НС оздоровницям рекомендовано не відновлювати
діяльність до стабілізації епідситуації на місцевому рівні. Як бути далі?
І що вдіяти, коли адміністрації санаторіїв в один голос заявляють, що
готові відповідально дотримуватися адаптивних обмежень, але за таких умов більше неспроможні повносправно господарювати?

Сергій Борисович спершу надав слово
завідуючому Хмільницького міськрайвідділу лабораторних досліджень ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України” Володимиру Бойку,
який поінформував про епідситуацію на місцевому
рівні, зауваживши, що показник інцидентності
місцевої захворюваності на коронавірус все ще є
високим, а, отже, немає підстав для послаблення
карантину.
Таку позицію підтримав і керівник Хмільницького
районного управління ГУ Держпродспоживслужби у
Вінницькій області Василь Грушко, наголосивши на
дотриманні суб’єктами господарювання актуальних
протиепідемічних заходів.
Виступив начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Валерій Коломійчук.
Він зосередив увагу на ключових положеннях урядових рішень та актуальних документів профільних
міністерств (розпоряджень МОЗ України та постанов головного санітарного лікаря) про відновлення
діяльності закладів, що надають санаторно-курортні
послуги. При цьому посадовець підкреслив чинність

•

рішення міської Комісії з ТЕБ та НС від 9 червня
2020 року, яким рекомендовано керівникам санаторно-курортних закладів відтермінувати відкриття
закладів до стабілізації епідеміологічної ситуації на
території громади, а також дозволити відновлення
санаторіїв за окремим зверненням керівника закладу після отримання висновку районного управління

ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
Далі
відбулося
обговорення.
Керівники
санаторіїв в один голос стояли на позиції,
що треба відкриватися, треба відновлювати
діяльність і для цього готові відповідально
дотримуватися всіх застережень і правил.
У результаті було вирішено, що керівництво
санаторіїв звернеться до ГУ Держпродспоживслужби із клопотанням провести в них позапланову перевірку. Позитивний висновок такого
інспектування може стати підставою для того,
щоб Комісія з ТЕБ та НС дозволила відновити
діяльність закладу, що надає санаторно-курортні
послуги. Після цього санаторії можуть запрацювати.
Підводячи підсумки актуальної розмови,
міський голова Сергій Редчик подякував керівництву
оздоровниць за розуміння і конструктив, зауваживши, що всі ми хочемо, щоб епідситуація у нашій
громаді покращилася, щоб санаторії запрацювали, бо разом із ними працює місто, наповнюється
бюджет,
відновлюється
життєдіяльність
громади,
підсилюється
її
життєздатність.

Контроль

Чи дотримуються карантину заклади
торгівлі та сфери послуг?
Карантин триває. Вчергове мобільна група
Хмільницької міської ради вийшла в рейд вулицями міста, щоб перевірити чи дотримуються
суб’єкти господарювання правил адаптивного
карантину.
26 червня група у складі представників поліції,
працівників виконавчих органів міської ради та
фахівців
Держпродспоживслужби
продовжила
перевірку дотримання протиепідемічних заходів
суб’єктами господарювання, діяльність яких дозволена в період карантину.
Під час перевірки особливу увагу інспекція
звертає на дотримання масочного режиму, визначених заходів дезінфекції, соціальної дистанції між
людьми.
Робочою групою
відвідано міський ринок.
Суб’єкти підприємницької діяльності, окремі громадяни по різному реагували на зауваження щодо
порушень вимог карантину, в той же час погоджувалися з необхідністю виконувати зауваження та
застереження робочої групи.
Із
суб’єктами
господарювання,
персоналом закладів та відвідувачами проведено
роз’яснювальну роботу про дотримання вимог
карантину для запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Під час рейду перевірено: 14 закладів
торгівлі, зафіксовано незначні порушення,
більшість із яких усунуто під час перевірки.
У разі встановлення фактів грубих порушень
фахівцями вживались відповідні заходи реагуван-

Борис Кульчицький претендент на занесення
до Книги «Гордість
Хмільника»

Хмільницька
міська
організація
ветеранів
України
звернулася до міської ради з клопотанням про занесення до Книги пошани та пам’яті «Гордість
Хмільника» Кульчицького Бориса
Івановича – письменника, автора
книги спогадів «Листи до себе»
про події часів Другої світової
війни у м.Хмільнику, пошуковця та
дослідника історії Хмільницького
краю. КЗ «Хмільницька районна бібліотека для дорослих»
підтримала порушене ветеранами
клопотання,
підтвердивши
значимість
особистого
внеску
Кульчицького Б.І.
в історичну
спадщину
міста
Хмільника.
Нагадаємо, що відповідно до Положення про Книгу Пошани та пам’яті
«Гордість Хмільника», затвердженого
рішенням 12 сесії міської ради від
28 липня 2011 р. N 217, ця книга «служить однією із форм відзначення особистостей, які зробили вагомий внесок в історію та розбудову Хмільника,
для визнання особистих вагомих
здобутків та практичних результатів
окремих громадян у різних сферах діяльності і напрямках роботи».
Висунення
претендентів
на
внесення до Книги Пошани має
проходити в обстановці широкої
гласності, високої вимогливості до
оцінки досягнень і значимості особистого внеску кожного претендента.
Основна вимога до матеріалів,
які
подаються
для
занесення
до Книги Пошани, –
повне розкриття
здобутків
претендентів
на внесення до Книги Пошани.
Біографічна довідка на
Кульчицького Б.І. (підготовлена
на підставі інформації,
поданої Хмільницькою міською
організацією ветеранів України
та КЗ «Хмільницька районна
бібліотека для дорослих»).
Борис Кульчицький народився 20
лютого 1929 року на Поділлі в містечку
Волочиськ над Збручем. Батько – Ян
Кульчицький у 1937 році був репресований і розстріляний органами НКВС
через своє польське походження.

•

Сім’ю «ворога народу» постійно
переслідували органи НКВС, тому
Кульчицькі були вимушені постійно
змінювати місце проживання. За чотири передвоєнні роки вони змінили
понад тридцять місць проживання.
Напередодні війни доля привела Кульчицьких до Хмільника.
Тож дитинство Борис Кульчицький провів разом із матір’ю і сестрою
Яніною
на
Вінниччині.
Після
війни
Борис
Кульчицький закінчив середню школу, потім філологічний факультет
Київського державного університету
ім.Т.Шевченка.
Працював
на
різних посадах системи загальної
середньої освіти. Тривалий час
обіймав посаду директора однієї з
шкіл м.Києва. Продовжив працювати учителем зарубіжної літератури в
середній школі – інтернаті м.Києва.
Борис Іванович – учасник Другої
Світової війни. Відзначений урядовими та відомчими нагородами.
Він є автором мемуарів «Листи до себе» – книги про реальні
події війни, її героїв – конкретних
людей зі справжніми, а не вигаданими іменами з міста Хмільника та
його околиць. Ці спогади насправді
є своєрідною енциклопедією життя і побуту цілих поколінь людей.
Перед написанням книг письменник провів значну пошукову роботу. Багато подій, викладених у
його книгах, підтверджені архівними
довідками і спогадами живих свідків
воєнних часів. Написані у художній
формі, його книги можуть слугувати
підручниками з історії Хмільницького
краю. Крім того, по них можна вивчати архітектуру тодішнього міста,
розташування
підприємств,
вулиць, звичаї та побут хмільничан.
На основі книги «Листи до
себе»
народною
аматорською
кіностудією «Гіпаніс» створено фільм
«Хмільник в пеклі Вітчизняної війни».
Спогади Бориса Кульчицького –
реальні, об’єктивні і не несуть в собі
жодних домислів. За його ініціативи,
журналістів редакції газети «Життєві
обрії», коштом приватного підприємця
Володимира Лисого в місті Хмільнику
на місці розстрілу військовополонених
встановлено пам’ятний знак – хрест.
Зараз Борис Іванович проживає
в м.Києві і, незважаючи на свій
поважний вік, працює в одній зі
столичних шкіл для дітей з особливими
освітніми
потребами.
З 2013 року Борис Іванович є
членом любительського об’єднання
«Читацьке коло», що діє при КЗ
«Хмільницька районна бібліотека для
дорослих». Він продовжує роботу над
третьою книгою спогадів «Листи до
себе», багато друкується, бере активну участь у житті поляків в Україні.
Роки не владні над цією мудрою, творчою і відкритою людиною,
яка у свої дев’яносто заряджає всіх
енергією та позитивом.

Партнери - громаді

Від проекту ПРОМІС засоби захисту

ня.Складом мобільної групи проведено перевірки
щодо дотримання перевізниками карантинних обмежень і правил, запроваджених в Україні у зв’язку
з розповсюдженням коронавірусної інфекції.
На предмет дотримання обмежувальних
заходів
перевірено Хмільницьку автостанцію
щодо організації міжміського та міжобласного сполучення в умовах карантину.
Під час рейду значних порушень не
було:
перевізники
намагаються
дотримувалися
карантинних
обмежень.
Усні
зауваження сприймались водіями з розумінням.
Виконавчий комітет міської ради вчергове
наголошує на дотриманні правил карантину!!!

Центр
надання
адміністративних послуг у місті
Хмільнику отримав допомогу від
партнерів проєкту ПРОМІС, який
впроваджує Федерація канадських
муніципалітетів. Це близько 80 л
сертифікованих антисептиків, 1 800
пар рукавичок та 4000 медичних
захисних масок. Такі засоби знадобляться для запобігання поширенню небезпечного вірусу COVID-19.
Для визначення потреб містпартнерів і впливу на їхній розвиток
пандемії,
спричиненої
COVID-19,
команда
Проекту
ПРОМІС
провела
опитування.
Результати
засвідчили,
що

першочерговим
завданням
для
безпечного й безперервного надання адмінпослуг є забезпечення
засобами індивідуального захисту
(ЗІЗ) працівників центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП) та посадових осіб міської ради, які безпосередньо контактують із відвідувачами.
Така підтримка і допомога є надзвичайно важливою та своєчасною
для безпечного надання адмінпослуг
жителям
Хмільницької громади.
Щиро дякуємо Проекту ПРОМІС
за партнерську допомогу, що є
дуже необхідною як для безпеки посадовців, так і для громадян,
які звертаються до міської ради.
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24 червня міський голова Сергій Редчик зініціював робочу зустріч із керівниками
санаторіїв та їхніми уповноваженими представниками, щоб почути хвилювання і застереження один одного, щоб виробити алгоритм
спільного пошуку законного рішення з цього все
ще відкритого питання.

•

Особистості

МОЄ МІСТО
ХМІЛЬНИК

•

У ГРОМАДІ

№6 червень 2020 року

МОЄ МІСТО
ХМІЛЬНИК
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ВАЖЛИВО

• Містобудування
Управління
містобудування
та
архітектури міської ради інформує про
те, що для перспективного розвитку
міста-курорту Хмільника до 2036 року
коштом міського бюджету виготовлено
наступну містобудівну документацію:
Детальний план території (ДПТ)
курортно-рекреаційної зони м.Хмільника від
2009 року;
Генеральний план міста Хмільника від
2016 року;
План
зонування
території
міста
Хмільника від 2017 року;
П’ять Детальних планів території
(ДПТ), а саме:
- ДПТ по вулиці Вузькоколійній;
- ДПТ південного житлового району з
реконструкцією застарілої житлової забудови в межах вулиць1Травня, Суворова, Кутузова, Садовського, Меліоративна;
- ДПТ південного житлового району в
межах вулиць Дачної і Пимоненка;
- ДПТ центральної частини міста з визначенням центру;
- ДПТ промзони, прилеглої до залізниці,
в межах вулиць В.Порика й І.Богуна (на
виході).
Генплан с.Соколова, що у складі
Хмільницької
міської
ОТГ
(часткове
фінансування, на виході).
План зонування території с.Соколова,
що у складі Хмільницької міської ОТГ
(перебуває на стадії розробки).
Наявна містобудівна документація уже
практично задіяна в реалізації містобудівної
політики місцевого органу самоврядування.
Вона зроблена на випередження, готова

Що нового побудують у Хмільнику?

• Адресне господарство

до співпраці з фізичними й юридичними
особами щодо залучення інвестиційних
коштів. На підставі і при наявності ДПТ
Управління містобудування та архітектури
міської ради, як уповноважений структурний підрозділ міської ради, має право на видачу містобудівних умов і обмежень (МБУО)
на проектування об’єктів містобудування.
Що ж матиме громада міста
Хмільника і Хмільницької міської ОТГ від
реалізації містобудівної документації?!
Містобудівною документацією передбачено:
1) будівництво нової школи на 1296
місць в південному районі;
2) реконструкція з розширенням школи
№2;
3) будівництво чотирьох ДНЗ загальною чисельністю на 710 місць, а саме: ДНЗ
на 330 місць по вулиці 1Травня, ДНЗ на 140
місць по вулиці Івана Виговського, ДНЗ на
160 місць по вулиці Проектній (в р-ні Бугу),
ДНЗ на 80 місць по вулиці В.Порика.
Стосовно ДПТ центральної частини з
визначенням центру міста.
Документ
пройшов
містобудівну
процедуру в повному обсязі – оприлюднено рішення про початок проектування, відбулися громадські слухання,
26.12.2019р. відбулося обговорення проекту на Архітектурно-містобудівній раді при
Головному архітекторові області, за результати якої схвалено і рекомендовано до затвердження згідно протоколу. Виконком
міської ради 18.06.2020р. ухвалив рішення
про його затвердження до реалізації.
У межі ДПТ включена територія пло-

щею 146,16га. Загальна вартість документу
175 тис. грн. Замовник – виконком міської
ради. Виконавець – ПП «Крок Центр»
(м.Хмельницький). У 2019 році виплачено
розробнику і рецензенту 94,5 тис. грн.
Громадський
житловий
фонд
збільшиться на 354 квартири із загальною
площею орієнтовно 28 тис. кв.м, запроектовано 109 блокованих житлових будинків
на житловій вулиці Проектній із загальною площею біля 17 тис. кв.м. Населення
збільшиться на цій території орієнтовно на
910 осіб.
Для
громадських
потреб
передбачається реконструкція з розширенням школи №2 по вулиці Столярчука шляхом
надбудови третього поверху, будівництво
ДНЗ на 160 місць по вулиці Проектній,
стадіону і пляжу площею 2,1 га, збільшення
зелених насаджень загального користування на площі 21га, в т.ч. шляхом організації
парку на р. Хвоса площею 2,7 га в районі
колишнього млина, скверу площею 0,4га
біля культової споруди по вул. Слобідській.
Передбачено
в
центрі
міста
реконструкцію споруд існуючого критого
ринку під заклад громадського харчування
та обслуговування площею 1200кв.м, збоку проспекту Свободи і вулиці Соборності
будівництво двоповерхової споруди під
торгівельно-розважальний центр площею
3,0тис. кв. м з офісними приміщеннями площею до 1,0 тис кв.м, музейно-виставковий
комплекс площею 1,0 тис.кв.м, розширення
готелю на 20 номерів із будівництвом критого басейну розміром 25х16м, громадська
вбиральня.

Містобудівники
передбачили
на
розі вулиць Столярчука та Пушкіна
розміщення семиповерхового готелю. Прикрасять екстер’єр кількох міських вулиць
об’єкти житлового будівництва: житловий
п’ятиповерховий будинок з об’єктом обслуговування завершить забудову на розі
вулиці Пушкіна та проспекту Свободи; житловий комплекс каскадного типу сформує
забудову центру міста збоку проспекту
Свободи й вулиці Соборності; на місці
колишньої інкубаторної станції з’явиться
житловий комплекс, що завершить забудову вулиці Столярчука.
Наявність
в
повному
обсязі
містобудівної
документації
(генплан,
зонінг, ДПТ) дають право місцевому органу самоврядування на підготовку пакету
документів на окремі земельні ділянки з метою їх відчуження для будівництва обєктів
містобудування (санаторно-курортних оздоровниць, обєктів торгівлі і житла), виставити
інвестиційні обєкти на аукціон, залучивши
інвестиційні кошти на їх реалізацію.
Таким чином, нині виставлені на
аукціон сім земельних ділянок, із них, зокрема по вулиці Ховпинській, три земельні
ділянки відповідно площею 3,9га, 2,5га,
3,0га під будівництво санаторно-курортних
оздоровниць.
Підсумовуючи, маємо сподівання, що
за умови успішної реалізації містобудівної
документації Хмільник та його об’єднані
території в недалекій перспективі оновляться новими об’єктами соціальної
інфраструктури.

За відсутність
вказівника на будинку адмінвідповідальність

Засобами масової інформації та соціальними мережами
ширяться дописи про штрафування за відсутність адресної таблички на домогосподарствах та адміністративних будівлях,
причому це пов’язано із проведенням Всеукраїнського перепису населення. Ми вирішили прояснити ситуацію мешканцям Хмільницької ОТГ та повідомляємо про наступне:
Відповідно до Правил благоустрою території населених пунктів
Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням 68 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року за № 2401, власники, співвласники приватних будинків, багатоквартирних будинків, адміністративних та
інших приміщень, тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення ЗОБОВ’ЯЗАНІ забезпечити наявність на фасадній стінці приміщення адресного вказівника
на якому має бути зазначена чинна назва вулиці та номер будинку.
Ця норма існує, тому адресну табличку встановити таки потрібно.
Тому що у випадку відсутності аншлагів (табличок), всіх вищезазначених осіб може бути притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Ця стаття передбачає штраф в розмірі
від 340 до 1360 грн. для фізичних осіб та від 850 до 1700
грн. для посадовців та суб’єктів підприємницької діяльності.
Варто зазначити, що таблички мають бути і на приватних, і на багатоквартирних будинках. З приватними, начебто,
зрозуміло – власник чи співвласники зобов’язані тут табличку почепити. А як бути з багатоквартирними будинками? Хто
саме має це зробити і за які кошти? І кого саме мають притягнути до відповідальності, якщо тієї таблички не буде? Невже всіх
власників квартир? Чи управителя будинку? Але управитель
отримує кошти виключно за надані послуги, а не на таблички.
Питання дискусійне, та у Хмільнику його вже спробували вирішити.
Ще в жовтні 2019 року міський голова видав розпорядження, яким зобов’язав управління житлово-комунального господарства включити до відповідної програми заходи шодо придбання й
влаштування табличок на багатоповерхових житлових будинках.
Управління, у свою чергу, ініціювало внесення змін до відповідної
програми, передбачивши на виготовлення та встановлення табличок 28 500 гривень. На сесії міської ради не виділено коштів на
закупівлю табличок.
Щодо
власників
будинків
приватного
сектора,
адміністративних та інших приміщень, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (і в Хмільнику, і в с.Соколова): їм доведеться встановлювати таблички з назвами вулиць власним коштом.
Матеріал підготовлено в рамках реалізації проекту
«Створення системи безоплатної правової допомоги в
Хмільницькій громаді», який реалізується громадською
організацією «ПРАВО», в партнерстві з Хмільницькою
міською радою та Хмільницьким бюро правової допомоги, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Виконавчий комітет міської ради
22000 м. Хмільник Вінницької області
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
miskrada_hm@ukr.net www.ekhmilnyk.gov.ua

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у
відділі інформаційної діяльності та комунікацій
із громадськістю міської ради

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та
комунікацій із громадськістю міської ради
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